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NOTIFICARE PREEMPTOR.I 

Judeţul MTELEORMAN 
Unitatea administrativ-teritorială (*) 
COMUNA DRAGANESTI DE VEDE 

D 

Registrul de evidenlă 
Nr.99 din 29„09.2021 

Îri temeiul art. 6 alin.. (6) din Legea nr. 17/201.4 privind uncle Iffisuri.de reglernent e a 
vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a nr, 26PJ.20Q1 
privind privatizarea societătilor ce deţin 1n administrare terenuri proprietate publieft 
privată a statului cu destinatie agricelă şi infiintarea Agentiei Domeniilor Statufui. ett, 
modificările şi completărfie ulterioare, prin prezenta •se aduce la cunostină 

  CNPI('11' 
inregistrare  • (**) in calitate de PREEMPTOR 
RANG 3, având domiciliul/reşedinţa/sediul socialisecundar 
.DRAGANEST1 DE VEDE, str.   nr.  , bl.   sc.  • 

ap.   judetul/sectorul TEL,EORMAN, codul ,postal 
mail   tel, 

• ('"). 
RAN(.i I S1 

loca I itatea 
et.  

Oferta de ‘ŢAnzare nr.97/1
c.-

din data de 
24.09,2021 depusă de ,. pdvind 

terenul agricol situat in extravilan, 1n suprafată de 0,16 ha, nr. cadastral 20755 nr, earic 
funciară 20755., nr. Tarla 12 . nr. parcelă  - , categorie de tblosinţă ARAI311,.. 
la pretul de 1900 lei ,aftşa la sediul/site-ul Primăriei DRAGANESTI DE VEDE. 
judeţul TELEORMAN. 

Primar, 
STANCIU MARIUS 

Secretar .pritnă 
LIDREA JEN . ORA. • 

NOTE: 
Cămpurile notate cu (*) sunt obligatain—de completat. 
Câmpurile notate cu (**) se cOmpletează cu numărul din registrul comerţului sau cu 

• numărul din Registrul asociatiilor şi fundatiilor. 
Notificarea se emite pentru fiecare preemptor mentionat 1n lista preemptorilor. 



Judetul TELEORMAN 
Unitatea administrativ-teritoriala 
Primaria COMUNEI DRAGANESTI 

-DE VEDE 

Registrul de evidenta 
Nr.101din 29,09,2021 

PROCES-VERJ3AL 
De afisare notificare preemptori 

Subsemnata TUCA LILIANA , in calitate de persoană responsabilă cu indeplinirea 
obligaţiilor prevăzute de Legea nr.17/2014, in temeiul art.3 litera „d" din Normele 

metodologice privind exercitarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rura1e a 
atributii1or ce ii revin pentru aplicarea titlului I din Legea Nr.17/2014 privind unele 

masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravila.n cu modiftcarile 
si completarile uherioare, am procedat la afisarea notificarilor nr. 99 din 29.09,2021 
pentru titularii dreptului de oreembtiune Drivind vanzarea terenulul in sunrafala 

,16 ha al proprietar: 
penfill unTlatorii Dreempt 

alimee~s~

care nu pot contactati. Aftsarea s-a facut -fă sediul primariu/site-ul in eî.Li t 
pentru care arn incheiat prezentul proces verbal. 

Data, 

29.09.2021 

Sernnătura, 



Er....„.,...,.....,. . 
CONFORM cU ORiGINALLI. 

• Model 
-:Formular pentru persoane fizice 

CERERE • 
pentru.afişarea ofertei de vânzare a terenului 

• ANEXA 

judeţuf FELEORMAN 

Primăria DRAGANESTI DE VEDE 

Nr. unic de inregistrare al ofertei de vauyarc din 
Registrul de evidenta Nr.98/24,09,20.?1 

Numele si prenumele functionarulut prim.ariei 
care primeste cererea TUCA LILIANA 

Serrmatura functionarului care prinieste oferta dc 
vanzare TUCA L1LIANA 

Stimată doamnă primar/Stimate domnul,' 

Subsernnatul/Subsernnata, C. N P 
în calitate de proorietAr identificat/identificată cu seria isaa," 

nr.~, ennerat(ă) de isisemealaimmeffli , data şi locul naşteria~~~6 
loc l itatea DR AGANESTŢ n•E'. "‘7"77- ,' judeţul/ţara TELEORMAN,si subsemnata 

calitate de propietar identificata cu CI seria• 
_ • ?liberat deillemol"." 111,data si locul nast~rir ,oLalitate,1 

ra anesti ludetul Teleormari. 
cu p— i1iu1 în: wasa localitatea 

i\l U11.15 U LUIZE FI,Str:IEL I 1 i-N, NR.Ilk FIT .
si dorniciliul doamnei st 

lemel~ 1~1 111a:c:-" bl. dmilemli sc. illia et.• apSii.» judeţul 
 , ţara telefon 
, e-mail  , cetăţenia ROMAN, starea •civilă 

poştal 
fax  
CASATORITI 

codul 

3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul): localitatea  
str  nr.  , bl.  , se.  , et.  , ap  • , judeţullsectorul 
 , codu1 'poştal  • , telefon  

• fax  • , e-mail 

4. Prin (numele şi . CNP/CIF .at 
calitate d MANDATAR confortn PROCUKA IN;,<,..) /65/25,09,2020 localltatea ROSTORI 
DE VELfflimm r. 86B, bl sc, et, ap judeţuUsectorld 
TELEOR AN potai teiCIOD 11111~ f'ax, e-mail 

având îri vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vanz.ării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a L,gii nr.  2.65,2001• 
privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
prvatr: a statului cu destinaţie agricolă şi infiinţarea Agenţiei Domentilor Statultd, 
modificărife şi completările ulterioare, solicit prm prezenta cerere afişarca ofertei de 
vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificăriie şi 
completările ulterioare. 

A.m cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea clreptului de 
preempţiune asupra ofertei meie de vânzare: 

preemptort de rang I: coproprietarii, rudele de gradul soţii, rudele şi ufinii pârţă la 
• adb! al treilea inelusiv 
toriewiews~~



ORM CLJ ORIGNALUI 

] preempto.ri de rang II: proprietarii investiţfilor agricole,pentru culturile:de pOrni. 
hamei, irigaţii exclusiV -priVate . şt/sau arendaşii. In cazul in care .pe terentifite 

supuse. vânzărit se affă inyestiţii agricole i)entru culturile de porni„,.viţă-de-vie„.hamei şi. 
pentru irigaţii, -prioritate la cuMpărarea acestor terenuri au proprietarit acestor investiţti 

[ ] preemptori de rang III:. proprietarti şi/sau 'arendaşii terenurilor agricole vectnectr -
torenul supus vânzărti, cu respectarea dispoziţifior prevăzute la art. 4 alin. (2).• si (4) din 

• Legea nr. 17/2014, cu modificările• şi completările uiteriOare,AVAND URMATORII. 

preemptori de rang IV:-tinerii fermieri, NU EXISTA.; • 

] preemptori de rang V: Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorgh onescu-
Şişeşti şi unităţtle de cercetare-dezvoltare din domenitle agriculturii, silvicuIturil şi 
industrtei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 4512009 pri\incl 
.organizarea şi funcţionarea Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ipnescu-
şişeşti" şi a sistemulut de cercetare-dezvoltare din domentile agriculturii, sfiviculturit 
industrici alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precurn şi instituţitle de 
invăţământ cu profil agricol, in scopul cumpărării terenurilor agricole situate in ettiaiIan 
cu destinaţia strict necesară cercetăxii agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în 
patrimoniu.1 acestora,AS,AS BUCURESTI 

I. ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/resedinta situatisituată în 
unităţile administrativ-teritoriale unde este arnplasat terenul sau înunităţiie administrativ,-
teritoriale vecine NU EXISTA 

[ 1 preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniitor Stattdui„NDS 
BIICURESTI 

Deciar că sunt proprietar al terenulUi în suprafaţă de 1,00 ha situat in extravilanul 
localităţii DRAGANESTL DE VEDE., identificat cu număr cadastral 20757 lnsCris în 
cartea funciară nr. 20757 a loca1ităţii DRAGANESTI DE VEDE care face obtectill • 
ofertei de vânzare. 

.Declar că:.
•-• terenui 'face Obiectul unor litigiisau a unei procedurt de executare Da [ ]'Nu 

terenul este grevat de sarcini: Da [ iNu [ X; 
am cunoştinţă şi am respectat pre-vederile art. .4 alin. (6) din  geanr. '17/2014..--eu

completările ulterioare, cu privire la htstrăinarea terenurilbr . -agricole 
• - shuate in extravilan petare sunt situri arheologice clasate. 

Iri sUsţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare: 



CONFORM CUCHiGINĂt ti; 
- 

FOTOCOPIE CI.; 
2 FOTOCOPIE ACTE PROPRIETATE . 
3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE 
4 CERTIFICAT ATESTARE FISCALA 
5 PROCURA. 
Cunoscând că falsul in declaraţii se peclepseste conform Legii nr. 286/2009  privind 

Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, declar că datele sunt reale. corectc 
sşi complete. 

Vânzător/imputernicit, 
TOMESCU IULIANA 

Semnătura 

Data 24,09.2021 

NOTE: 
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 

.Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat mernbru al 
Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Econornic 
European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene. 

Cămpurile notate cu (*) se completează de către proprietar. 
— Câmpurile notate cu (***) se completează de către imputernicit. in acest caz.. 

prezintă documentele doveditoare a calităţii de imputernicit. 



Model 
Formula 

JUDEŢULTELEORMAN 
PR DRĂGĂNEŞT1 DE VEDE 

1NTRARE 

0 luna ziva 

pentru persoane fizice 

OFERTĂ DE VĂNZARE TEREN 

Subserrmatul/SubsemnataAl 
având adresa de comunicare in: 1oga;53-? 

1 111~ 1~11111 udeţulis ectoru 1 
iiit~a~mţ e .10~~ememem~ 

  e-mail  , tel.  
vnd teren agricol situat 1n extravilan, in suprafaţă de 0,16 
(UN AM1ENOUASUTELEI) 

Condiţiile de 

iRIGIPLU-1"1, 

ANEX,A. 

AP codul 

a, a preţui de 1900: lei 

vănzaret2) • --
tIrmătoarele-

Date ţyrivind rdentificarea teren.ului • 

S L1 11 t 

Specifidare 

• 

Informatii privind amplasamentui 
terenului 

Catelg3: 
ria de 
_ 
r_Olosi 
nta) 
**) 

,::,Nx)s 

Orasul/ 
Comun a/ 

• 

judetul 
(*) 

Supr
afat
a 
(ha) 
(*) 

Numar 
cadas 
tral 
(**) 

Numar 
de 
carte 
funci 
ara 
(**) 

Numa 
r
tarl 
a/lo 
t 
( *) 

:oărc e 
lă 
(''*) 

Se 
,;-.ompireteaza 
de catre 
VaTizatpr 

DRAGANES 
T1 DE 
VEDE 

0,16 20755 20755 • 12. ARABIL 

ri..ficat 
X X • X X 

unţ- scănd• că faisurin cleciaraţii se pedepseşte conforrn Legii nr. 28612009 privirui Codul 
  cu Inodificările şi completările ulterioare, deciar că datele sunt reale. corecte şi 
.ţmp1ete_ 

[F.-..1Duternicit, 



(numele şi. prenum4e lar)-

Serrinătura 

1...S. 

Data 24,09.2021 

Cr FOK'M CU OR!G(NA 

NOTE: 
Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de cOmpletat. 

Campitri[e notate cu (**) se completează in cazul- in care sunt cunoseute 
informati i I e 

"1 Se completează numele. şi prenumele proprietarului terenului. 
A2) Se va complem în cifre şi litere. • 

A3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în e-,‘5.travilan 
conforin art. 2 din Legea fondului funciar • nr: 18/1991, republicată, cu rnodificarile şi 
completările tilterioare. . • 

A4) Se completează cu „X" Tubricile "in care informatifie.pot fi coniparate cu.datele din 
Ret.tistrul agriccil, evidentele ftscale, evădenţele de stare civilă, altele asemenea.-



I.CONFORM CU ORiGŞNALUL 

Judeţul (*) TELEORMAN 
Unitatea administrativ-teritorială (*) _ 
DRAGANESTI DE VEDE 

Ree:istrul de evidentă 
Nr,97/3din24.09.2021(*) 

LISTA 
preemptorilor in vederea exercitării dreptului de .preempţiune asupra ofertei -cle vănzare 
in ordinea rangului de preferinţă. 

Ca ,urmare a inre istrării Ofertei de vânzare nr. 97/1 din 24.09.-2021 depuse de 
calitate de • vânzător si11111111111~Wpe baza 

eviden,ţelor deţinute la nivelul primăriilor şi a informaţiilor cuprinse in oferta 'de vânzare 
au fost identificaţi următorii preemptori: 

1. preemptori de rang I: coproprietarii,- rUdele de gradul I, soţii. rudele i afinii până ia-
gralul al treilea inclusiv 

Nr. 
Crt. 

Nurne şt prenume persOană fizică/Denurnire • persoanălpersoarie 
juridică/juridice asociaţii. şi alte entităţi -fără personalitate juridic. 
precum si personae -juridice care nu se ifiregistrează în registrui 
comerţutui 

Adresă 
•dorniciliulre nt:1 -sedIu . 

4 

Adresa BUCtiRESTI 
Adresa : BUCURESTI:. 

  Adresa 
Adresa 
Adresa : BUCURES 

6 

2. preemptori de rang II: proprietarii .investiţhlor agricole ,pentru culturile de 
pomi. hamei, irigaţii • exclusiv private. şi/sau arendaşii. In caZul în care pe 
terenurile supuse Vânzării se află investiţii .agricole pentru culturile de-pomi, 
.hamei şi pentru irigaţii. prioritate la cumpărarea acestor terenuri• .au proprietarii acestOr 
investiţh. 
3. NU EXISTA 

Nr. 
Crt. 

Nurne 5.1 prenume persoană fizică/Deriumire 
persoană/persoane juridică/juridice asociaţii şi alte entităţi 
l'ără personalitate juridică, precum si personae juridice care 
131.1 se inregistrează în registrul comerţului 

Adresă donn ci! iu•resedinţă/sedi u 

1. NU EXISTA 



CONFORM.CUORICII\gi.U., 

3 . preemptori de rang III: proprietarfi şi/sau arendaşii terenurilor agrieole vecine eu• 
wrcmul supug vânzării, cu respectarea dispozitiilor prevăzute .1a art. 4 a1in.12) şi L4') din 

nr. 17/2014, cu modificările şi cOmpletările -ulterioare 

.Nr, 
Cri. 

Nume şi prenume persoană fizică/Denumire 
persoană/persoane juridică/juridice asociaţii şi alte entităţi 
il-iră personalitate juridică, precum si. personae juridice care 
nu se Mregistrează in registrul comerţulur 

Adresă dornieilia -e.,;•edinţă/sediu . . 

---, 
le,M.: ~conses . • VACAREST1 

.,, , . • 

VACAREST1 

- . preemptori de rang IV: .tinerii fermieri 

t r, 

Crt. 
1\11.1111C -ş I prenume persoană fizică/Denumire 

• persoanăipersoane juridică/juridice asociatii şi alte entităţi 
rară personalitate juridică., precurn si personae juridice care 
nu se inregistrează in registrUI cometţului . 

Adresă domiciliu/reşedin ăisediu 

I. NU EXISTA • 

.... 

5. prcemptori de rang V: Academia•de. Ştiinţe Ag,ricole şi Silviee „Gheorghe Ioneseu-
Şişeşti." şi unităţi.le de eercetare-deZvoltare din 'domeniile agriculturii, silvieulturii şi 
industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind• 
Organizarea i funcţionarea .Aea.demiei de ştiinţe Agficole şi Silvice „Gheorghe loneseu-
şişeşt a sisternului de cereetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,.silviculturii şi 
industrid alimentare, eu modificările şi completările ulterioare, precum i instituţiile de.
in-ţăţărnânţ euprofil agrieol, in scopul cumpărării terenurilor agricole-situate in extravălan 
cu.destinaţia striet necesară cereetării agricole,. aflate 1n Vecinătatea loturilor existente in.
paltimoniui acestora AS,AS BUCURESTI • 

Lerurnire persoană flzică/Denumire persoană/persoane 
uridiekjuridice asociaţii- şi alte entităţi fără personalitate 

juridieă,' preeurn si .personae juridice care nu se inregistrează 
ia registrui comerţului 

Adresă domieIliuireşedinţăisediu 

BUCUREST1 

prori de raru.1 VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situatlsituată 1n 
n'inImrativ-teritoriale .unde este amplasat terenul sau in unităţile administrati 



Nr. Nume i prenume persoană fizic'ă/Denurnire' 
Crt. persoană/persoan.e juridică/juridice asociaţii i alte .entităţi 

fără personalitate juridică, precum si personae juridice care 
nu. se Inregistrează 1n registrul comerţului 

Adresă domiciliu/reşedinţă/sedit 

NU EXISTA 
2, 

7. preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului 

Nr. 
Crt. 

Denumire persoană fizică/Denumire persoanăipersoane 
juridică/juridice asociaţii şi. alte entităţi fără personalitate 
juridică, precum si personae juridice care nu se Inregistrează 
1n registrul comerţului 

Adresă dornici liu/reşedinţăisediu 

1, ADS 13UCURESTI 

2, 

Primar, 
STANCIU M IUS 
(numele şi numele/semnătţlija 

. \ 
L.S. Se etar general primărte, 

1.1D A JENIkk-VRORA 
. (num le şi pre1 /semnătura 

NOTĂ: 
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 



PRIMAR1A DRAGANESTI DE VEDE 

JUDETUL TELEORMAN 

TEL.0247898300/E-MAIL:primariadraganestidevede@yahoo.com 

REGISTRU EVIDENTA L17/2014 

NR.97/2 DIN 24.09.2021 

PROCES VERBAL 

de afisare a ofertei de vanzare si al listei preemptorilor 

• Subsemnata TUCA LILIANA in calitate de persoana responsabila cu indeplinirea 
obligatiiior prevazute de Legea 17/2014,desemnata prin Dispozitia Prîrnarului,azi data 
de mai sus,am procedat la afisarea: 

-ofertei de vanzare nr.97/1 DIN 24,09,2021 

-lista preemptori nr. 97/3 DIN 24,09,2021 pentru suprafata de 0,16 ha situata in T 
12,P..-,identificata cu nr cadastral 20755 si insrriQA in CF 20755 a localitadi Draganesti 
de Vede,depusa de catre in calitate 
dePROPRIETARI,prin Ifflaullameelama imputernicita prin PROCURA. 

Afisarea s-a facut la sediul Primariei si pe site-ul institutiei ,drept pentru care am 
incheiat prezentul PROCES VERBAL. 

DATA SEMNATURA 



JUDE- UL TELEORMAN 
PRIMĂW

• 
.DRĂW,MŞT! DE VEDE 

INTRARF„.'i,nr) -

OCUMENTE DOSAIZ PREEMPTOR DE RANG-1) 2rb u
eoproprietart, rodele de grad ul J, sofil, rudele si afnii (Inkla~ui  a_tt 

Nr. ert. Spedficare- Acte yhuzator DA N1! PS1 Pfila 

1 - copie cerere afisare oferta 
^ - prGcesul verbal de afisare oferta • _. , 

..":- - lisu.k preemptori _ 
.1 

1- •
. 

-fotocople a B1/ 1 
,... 

-fotocopie certifIcată pentru conformitate de către 
funcewarii primăr1d s. actului de propsietate 

6 
- 

-extras de carte funciară pentru inforrnare, eliberat eu cel 
mult 30 de zile Inainte de aftşarea ofertei / 

7 -o fotocopie a certificatultd constatator de la registrul 
cornertului 

8 1‘n caz de reprezentare, procura notarială, 1n fotocopie . 
eertlfleată pentru conformitate de eătre funetionarii 
pr1raltriel, respectiv delegaţia., hotărfirea adună.rii generafe a 
asociatilor, decizia asoelatului unic, decizia reprezentantului 
forrnel asociative, după caz, 1n original, precum si o 
fotocopie a Bliel/paşaportului al/aImputernicitului persoană 
fizică 

• 
- tăhorârce adunăril generale a asociaţilor, decizia asociatulul 
unic, decizia reprczentantuld formel asociative 

10 -certificat de a.testare flscală emis de cătreprimkie X. 
11 -alte documente iloveditoare 4-.4, --`-it's9- 2? 

, 
- decizia vanzaţtorului cu privire la preemptorul ales 

13 - nuttficarg_privind prectuptorii 
14 -procesul verbal de de constatare a Incheleril etapei 

roccdurale prlyind exercitarea preemptiunii .. 
ACTE dosar preerotator grad i- comaniearea • 

de aceeptare a ofertei de vănzare,Inseţită de 
urenătoerele documente: 

• 5 - fotocopie a BI/C1/paşaportu1ui persoanei fizice, lar in caz 
de reprezentare se prezintă şi procură notarlală, 1n fotocopie, 
certlficată pentru conforrnitate cle ctre funcţIonarli prirnăriel 

,-

16 
• 

• 

- o fotocopie a eertifteatu/ui constatator de la registrul 
comerţului Sall a actului 1n baza crtda l'ş1 desasoară 
activitatea, 1n cazul persoand jyridice 

• 

VI 

• 

- in eazde reprezentare a -persoanelduridiee, se depune 
delegaţia, botărflrea adunikit generale a asociatilor, decizia 
a.sociatului unic, decizia reprezentantului forrnel asociative, 
după caz, 1n original, precum si• o fotocople a 
BI/Clipaşap2rtu1ui alia imputerrdoitului persoană fizică 

• 
• 

. 

' -o fot000pie ‘.a docurnentelor justificative eare atestă ealitatea 
de preernptor şi hicadrarea fn una di.ntre eategoriiie: 
eoproprierarii, rudele de gradul 1, seţil, rudele si aflnil până 
la gradul al treilea inclusiv 
-acte de proprietate • •

- acte de stare civilă Millill _ ._..1 
21 -alte doeurnente doveditoare, dup eaz. 

Doeuwentele vor fi depu.se la dosar in ordinea enuntata si nutnerotate. 


